
BAB 1!e 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

    PT. Anugrah Wira Sejahtera Bersama terletak pada jalan Urip Sumoharjo 

No.19 Way Halim Permai  Bandar Lampung. Perusahaan ini bergerak di bidang 

properti rumah di Bandar Lampung dan memiliki jaringan perumahan yang siap 

huni. Proses pembayaran rumah tersebut dapat dilakukan secara dan kredit. 

 Gambaran umum dari proses penjualan rumah pada PT. Anugrah Wira 

Sejahtera Bersama dimulai dari pembelian datang ke kantor pemasaran untuk 

mencari informasi tentang rumah yang ingin dibeli beserta simulasi perhitungan 

KPR (Kredit Pemilikan Rumah) pada bank penyedia KPR yang terkait, kemudian 

pembeli mengisi form pemesanan atau pengajuan  KPR   beserta membayar 

booking fee pada marketing. Pada hari kedua setelah pembayaran pihak marketing 

menghubungi pembeli  untuk membantu melengkapi persyaratan yang diperlukan. 

Bagi pembeli yang mengambil KPR diwajibkan untuk membayar uang muka 

sesuai ketentuan pada saat proses pembelian. Sedangkan untuk mengambil KPR 

bersubsidi akan dilakukan survei oleh pihak marketing. Hasil dari survei tersebut 

akan diberikan kepada pihak bank beserta dengan berkas-berkas persyaratan yang 

telah lengkap. Pihak bank akan menghubungi marketing untuk menginformasikan 

pada pembeli jadwal, tempat,dan waktu interview. Pihak bank menerbitkan surat 

penegasan persetujuan penyediaan kredit (SP3K) untuk  pembeli, kemudian pihak 

bank menghubungi marketing untuk menginformasikan pembeli yang layak 
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mendapatkan KPR, lalu marketing akan memberikan informasi tersebut pada 

setiap pelanggan yang melakukan interview. Pembeli akan  diundang oleh pihak 

bank untuk mengikuti akad kredit, lalu setelah rumah seleasai dibangun pihak 

developer akan melakukan serah terima kepada pembeli. 

Saat ini transaksi masih manual menggunakan seperti mengunakan brosur 

untuk menawarkan   penjualan rumah sehingga orang-orang tidak banyak tau, dan  

mengetahui laporan penjualan serta untuk melihan list rumah yang sudah dan 

belum terjual, sehingga akan menyita waktu apalagi ketika akan melakukan 

perbaikan data seperti batalnya pemesan rumah dan batalnya pemesanan 

dikarekan pembeli tidak mendapatkan persetujuan KPR dari pihak bank. Pembeli 

sangat sulit untuk memperoleh informasi yang jelas tentang penjualan rumah, 

pembeli yang datang ke kantor pemasaran sering mendapati marketing tidak ada 

ditempat karenakan di setiap kantor pemasaran hanya terdapat 1 marketing saja. 

Dengan pekerjaan selain melakukan penjualan marketing juga melakukan 

pengambilan data dan berkas-berkas pengajuan KPR dan memasarkan ke 

intansi- intansi tertentu. 

    Berdasarkan permasalah tersebut PT. Anugrah Wira Sejahtera Bersama  

memerlukan sebuah sistem yang dapat memudahkan dalam menunjang 

pemasaran dan penjualan rumah hunian.  Untuk itu maka dibutuhkan sistem 

informasi penjualan berbasis web yang akan mempercepat penjualan rumah dan 

memudahkan pembeli dalam memilih dan memesan rumah karena pembeli tidak 

perlu datang lagi ke kantor pemasaran untuk memesan atau sekedar mencari 

informasi mengenai rumah yang akan dibeli. Pembeli juga dapat melihat katalog 
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rumah yang tersedia di web, melihat rincian informasi pada spesifikasi rumah 

mengatur dan memperhitungkan kredit yang akan diambil. 

         Dengan ada nya sistem informasi tersebut diharapkan dapat mempermudah 

PT. Anugrah Wira Sejahtera Bersama dalam proses penjualan rumah sehingga 

menghasilkan laporan atau informasi yang akurat dan efisien, mengurangi beban 

marketing yang kewalahan dalam menghadapi jika ada pemesanan rumah. 

  Berdasarkan masalah yang diuraikan, maka dapat diangkat judul : 

“ Sistem Informasi penjualan Rumah Penjualan Rumah Berbasis Web Pada PT  

Anugrah Wira Sejahtera Bersama”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka rumusan masalah 

yang akan dijadikan sebagai penyusun dalam laporan ini adalah : 

1. Bagaimana merancang sistem informasi penjualan rumah hunian pada PT. 

Anugrah Wira Sejahtera Bersama dengan berbasis web? 

2. Bagaimana memudahkan pembeli saat ingin melihat dan memesan rumah     

yang diinginkan? 

1.3  Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak keluar dari topik pembahasan, maka diterapkan 

batasan masalah yaitu : 

1. Sistem ini hanya membahas mengenai pemasaran dan penjualan rumah 
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2. Perangkat lunak yang digunakan berbasis web 

1.4 Tujuan  

1. Untuk mempermudah konsumen dalam melakukan pembelian rumah PT. 

Anugrah Wira Sejahtera Bersama dengan berbasis web. 

2. Untuk mempercepat kinerja dalam penjualan rumah yang ingin di jual pada 

PT. Anugrah Wira Sejahtera Bersama dengan berbasis web. 

1.5  Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari pembuatan sistem penjualan pada  PT. Anugrah Wira 

Sejahtera Bersama dengan berbasis web, yaitu : 

1. Agar memudahkan konsumen dalam melakukan pembelian rumah sehingga 

dapat  menghemat waktu dan biaya karena konsumen tidak perlu datang 

langsung ke PT. Anugrah Wira Sejahtera Bersama dengan berbasis web 

2. Agar  proses penjualan rumah dapat dilakukan secara cepat dan tidak 

memakan waktu yang lama 

1.6 Metode Pengumpulan Data 

Adapun teknik-teknik pengambilan data yang peneliti lakukan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Observasi (Observation) 

Pengamatan langsung terhadap alur proses yang sedang berjalan pada 

PT Anugrah Wira Sejahtera Bersama untuk memperoleh informasi 

yang nantinya akan diolah kedalam sistem. 
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2. Wawancara(Interview) 

Kegiatan wawancara dilakukan dengan pihak PT Anugrah Wira 

Sejahtera Bersama Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung 

dari sumber-sumber lain seperti buku, jurnal dan hasil penelitian yang 

berkaitan dengan penelitian. 

1.7    Sistematika Penulisan 

   Sistematika penulisan disusun untuk memberikan gambaran umum 

tentang sistem yang akan dibangun. Adapun sistematika penulisan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini disajikan tentang uraian latar belakang permasalahan, 

mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, menentukan maksud 

dan tujuan pembangunan aplikasi, batasan masalah, menjelaskan 

metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas tentang tinjauan obyek yang diteliti, teori 

tentang sistem, pengaduan,kriminalitas dan yang mendukung 

pengembangan sistem, teori tentang bahasa pemrograman yang 

digunakan beserta komponen-komponen yang digunakan, 

diantaranya bahasa pemrograman PHP dan MySQL dan teori-teori 
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pendukung lainnya yang berkaitan dengan topik tentang 

pembangunan aplikasi yang akan dilakukan. 

 

BAB  III ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Pada  bab ini akan menguraikan hasil analisis dan perancangan 

sistem yang dibuat untuk diimplementasikan dan dievaluasi 

BAB  IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas dan menjelaskan sistem yang ditelah 

dirancang yang selajutnya akan diimplementasikan 

BAB  V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari uraian yang sudah diterangkan 

pada bab-bab sebelumnya, hasil pemecahan masalah yang 

diperoleh dari penyusunan tugas akhir  ini, serta beberapa saran 

perbaikan untuk pengembangan lebih lanjut. 

 


